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Salariile
incredibile ale
directorilor din Iași
actualitate 8

Directorii companiilor publice din Iași
încasează salarii incredibile pentru un simplu
cetățean de rând. Plătiți cu mii de euro lunar,
șefii ApaVital, Salubris, CTP Iași, Servicii
Publice, Ecopiața, Termo-Service sau Citadin
sunt printre cei mai bine plătiți șefi de firme
publice din oraș. Veniturile salariale ale
acestora au crescut între 20 și 50 la sută pe
parcursul ultimilor doi ani...

Au tăbărât
cu bâtele pe un
bolid, au distrus
geamurile și l-au
snopit în bătaie
pe șofer!
expres

16

actualitate 9

Unde investește Doina Cepalis
cele 10 milioane de euro obținute
din vânzarea companiei Te-Rox Prod?
După ce Doina Cepalis a vândut cu 10
milioane de euro afacerea grupului
suedez Holmbergs, acționarii se
gândesc deja la extinderea companiei.
Potrivit femeii de afaceri, numărul de
angajați va crește în următoarea
perioadă, iar dezvoltarea firmei de la
Pașcani va fi tot în domeniul unde
activează deja de 13 ani
eveniment

Un atac în stil mafiot a avut loc zilele trecute
pe o stradă din județul Iași. În urma
incidentului, procurorii din cadrul Parchetului
de pe lângă Tribunalul Iași au propus
arestarea preventivă a doi indivizi din județ...
5
social
ISJ Iași, partener în
dezvoltarea unei infrastructuri
urbane coerent articulate,
capabile să asigure deplasarea
fluentă și sigură cu bicicleta
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Afacere colosală pentru cumătrul
lui Relu Fenechiu la Aeroportul Iași.
A băgat în buzunar o avere
Situație explozivă la Aeroportul Iași.
Firma care a făcut lucrările la pista
flexibilă a luat peste 800 de mii de euro
de pe urma proiectului pe care l-a lăsat
plin de probleme. Comisia de recepție
de la Aeroportul Iași a avizat lucrarea cu
monitorizarea acesteia în următorii ani.
Astfel, firma Vega Galați, societate
aflată deja în insolvență, și-a luat
garanția de bună execuție a lucrării
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Cadrele medicale din
Ia[i, cinstite de Ziua
Na]ional\ a României.
Eveniment restrâns
pe pietonalul
din centrul ora[ului
Cadrele medicale din Ia[i au fost premiate de Ziua Na]ional`
a României. |n cadrul manifest`rilor de 1 Decembrie, autorit`]ile
locale au ]inut s` le mul]umeasc` celor care se afl` \n prima
linie a luptei cu virusul SARS-CoV-2. |n cadrul manifest`rilor
care au avut loc la statuia Regelui Ferdinand I de la Prim`ria
Ia[i au fost premiate unit`]ile medicale din jude]ul Ia[i,
distinc]iile fiind ridicate de conducerile spitalelor respective.
Autorit`]ile au premiat cadrele medicale din Ia[i pentru
lupta \mpotria pandemiei COVID-19. Au primit distinc]ii spitalele
din jude]ul Ia[i, dar [i institu]iile ie[ene din domeniul medical.
Astfel, au primit distinc]ii Spitalul General C.F. Pa[cani, Spitalul
Municipal de Urgen]` Pa[cani, Spitalul Or`[enesc Hârl`u,
Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]` „Mihail Grigore Sturza”
Ia[i, Serviciul de Ambulan]` Jude]ean Ia[i, dar [i Institutul
de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”
Ia[i. De asemenea, au mai beneficiat de distinc]ii [i Institutul
Regional de Oncologie Ia[i, Spitalul Clinic Militar de Urgen]`
„Dr. Iacob Czihac” Ia[i, Institutul de Psihiatrie „Socola” Ia[i,
Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]` „Sf. Spiridon” Ia[i, UPUSMURD Ia[i [i Centrul Regional de Transfuzii Ia[i. Autorit`]ile
au mai premiat [i Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i, Serviciul
Voluntar de Ambulan]` Ia[i, Sindicatul Sanitas Ia[i, Spitalul
Clinic de Recuperare Ia[i, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”,
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Ia[i, Spitalul Clinic de
Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva” Ia[i, Ordinul Asisten]ilor
Medicali Generali[ti, Moa[elor [i Asisten]ilor Medicali din
România – Filiala Ia[i, Colegiul Medicilor Ia[i, Universitatea
de Medicin` [i Farmacie „Gr.T.Popa” Ia[i. Distinc]ii au mai
primit [i Maternitatea „Elena Doamna” Ia[i, Maternitatea „Cuza
Vod`” Ia[i, Spitalul de copii „Sfânta Maria” Ia[i [i SC Antibiotice
Ia[i.
La evenimentul legat de Ziua Na]ional` a României au
luat parte prefectul Marian Grigora[, primarul Mihai Chirica
[i Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i. Au mai
fost prezen]i [i membrii asocia]iilor veteranilor de r`zboi [i
ai cadrelor militare în rezerv` [i în retragere, precum [i de
la Asocia]ia Na]ional` „Cultul Eroilor”. La manifest`ri au mai
participat [i câ]iva politicieni, consilieri locali [i jude]eni. „Ast`zi
este ziua noastr`, a tuturor românilor, oriunde ne afl`m.
|mpreun` trebuie s` d`m o nou` [ans` acestei ]`ri, s` începem
s` o iubim prin faptele noastre bune, s` respect`m prin ele
memoria celor care [i-au dat via]a pentru România. S` facem
din ]ara noastr` locul în care copiii no[tri s`-[i doreasc` s`
creasc` [i s` tr`iasc` aici împreun` cu istoria ei, ]ara în care
cei buni [i drep]i s` decid` pentru soarta acesteia, ]ara în
care educa]ia [i s`n`tatea sunt priorit`]i care reprezint`
fundamentul acestei na]iuni”, a spus primarul Mihai Chirica.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Bugetele direc]iilor din
Prim\ria Ia[i. Dezastru pe
linie `n institu]iile ie[ene din
cauza pandemiei COVID-19
Cele mai importante
institu]ii din subordinea
Prim`riei Ia[i \[i vor
rectifica bugetele proprii
pe anul \n curs. Consiliul
Local va discuta ast`zi o
serie de rectific`ri \n
bugetele regiilor ie[ene.
Pandemia COVID-19 a
f`cut ca bugetele regiilor
din Ia[i s` fie mult mai
mici, iar mai mul]i angaja]i
[i-au pierdut locurile de
munc`. Pe ordinea de zi a
[edin]ei vor figura [i
proiecte privind acordarea
unor facilit`]i fiscale
operatorilor economici din
municipiul Ia[i
Municipalitatea va analiza \n cursul zilei
de ast`zi, \n cadrul unei [edin]e de Consiliu
Local, bugetele unor institu]ii subordonate
la Prim`ria Ia[i. Vor fi luate \n calcul
bugetele de la Salubris SA, Compania de
Transport Public (CTP) SA sau EcoPia]a
SA. Veniturile acestora au sc`zut substan]ial
pe anul 2020 din cauza restric]iilor impuse
de autorit`]i. Institu]iile aflate \n subordinea
celor de la Prim`ria Ia[i au cerut o rectificare
a bugetelor, dar [i avizarea estim`rilor
pentru urm`torii doi ani.

Bugetul Salubris SA.
Regia a pierdut 20 de
angaja]i \n anul 2020
Un proiect pe ordinea de zi a [edin]ei
de plen de la Consiliul Local vizeaz` [i
bugetul de venituri [i cheltuieli de la Salubris
SA Ia[i. |n documentul ce va fi analizat de
plenul CL Ia[i se arat` [i faptul c` pe
parcursul anului 2020 num`rul de angaja]i
de la Salubris SA a sc`zut de la 770 persoane
la 750 persoane. „Programul de investi]ii
pe anul 2020 se rectific` prin diminuarea

valorii aferente investi]iilor de la 21,2 milioane
lei la 19,7 milioane lei. Cheltuielile prognozate
pentru investi]ii sunt \n sum` de 18,1
milioane lei pentru anul 2021 [i de 13,5
milioane lei pentru anul 2022, fiind la nivelul
celor prev`zute \n bugetul ini]ial aprobat
pentru anul 2020. Profitul brut rectificat se
diminueaz` cu 51,16 la sut` fa]` de cel din
bugetul aprobat pentru anul 2020, fiind
prev`zut \n bugetul rectificat la nivelul de
2,7 milioane lei. Profitul brut estimat a se
realiza \n urm`torii 2 ani este \n sum` de
5,9 milioane lei pentru anul 2021, respectiv
de 6,9 milioane lei pentru 2022”, se arat`
\n proiectul de hot`râre.

Bugetul CTP Ia[i. Achizi]ii
din \mprumuturi luate
de compania din Ia[i
|n [edin]a de Consiliu Local se va
discuta [i un proiect de hot`râre privind
aprobarea bugetului Companiei de Transport
Public (CTP) Ia[i pe anul 2020 [i estim`rile
pe urm`torii 2 ani. Printre bugetele institu]iilor
de la Prim`ria Ia[i se num`r` [i cel de la
CTP. Decizia va fi luat` \n Sala Mare de
la Palatul Roznovanu. Veniturile totale pe
anul 2020 au fost estimate la 151,7 milioane
lei, \n timp ce cheltuielile au fost estimate
la 150,3 milioane lei. Practic, pe 2020, CTP
Ia[i va avea un profit de 1,3 milioane lei.

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Investi]iile pe anul 2020 au fost estimate
la 5,6 milioane lei, cele mai notabile fiind
legate de achizi]ia a 2 autoutilitare fir contact
(2,2 milioane lei). De precizat c` din cele
5,6 milioane lei, CTP va pune 1,7 milioane
lei fonduri proprii, restul investi]iilor find
\n baza unor credite.

Bugetul EcoPia]a SA.
S-au t`iat salariile
uria[e din institu]ie
|n ceea ce prive[te bugetul EcoPia]a
SA, veniturile din exploatare au sc`zut de
la valoarea ini]ial` de 7,5 milioane lei la
6,7 milioane lei. La capitolul venituri, suma
estimat` la \nceputul anului a fost de 7,5
milioane lei, \ns` conform estim`rilor actuale,
acestea se ridic` la 6,4 milioane lei. Cei
de la EcoPia]a SA [i-au redus [i salariile
\n urma pierderilor cauzate de pandemia
COVID-19. Ini]ial, cheltuielile cu personalul
au fost estimate la 3,8 milioane lei, \ns`
EcoPia]a SA a cerut o reducere la 3,4
milioane lei pe parcursul lui 2020. Salariile
au fost estimate ini]ial la 2.8 milioane lei,
\ns` s-a ajuns la 2,4 milioane lei. {i bonusurile
de performan]` s-au redus de la 280 mii
de lei la 219 mii de lei din cauza pierderilor
din anul 2020.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Afacere colosal\ pentru cum\trul lui
Relu Fenechiu la Aeroportul Ia[i.
A b\gat `n buzunar o avere de pe urma
pistei pe care a l\sat-o plin\ de g\uri
Situa]ie exploziv` la Aeroportul Ia[i. Firma
care a f`cut lucr`rile la pista flexibil` a
luat peste 800 de mii de euro de pe urma
proiectului pe care l-a l`sat plin de
probleme. Comisia de recep]ie de la
Aeroportul Ia[i a avizat lucrarea cu
monitorizarea acesteia \n urm`torii ani.
Astfel, firma Vega Gala]i, societate aflat`
deja \n insolven]`, [i-a luat garan]ia de
bun` execu]ie a lucr`rii. |n plus, firma
respectiv` mai cere alte 1,6 milioane de
euro de pe urma proiectului derulat \ntre
2013 [i 2014 la Aeroportul Ia[i
Unul din cele mai importante proiecte derulate la Aeroportul
Ia[i \n ultimii ani continu` s` aduc` probleme. Pista de 2.400
metri construit` la aerogara ie[ean` a primit avizul final, \ns`
lucrurile sunt departe de a fi tocmai bune. Proiectul derulat de
asocierea de firme Max Boegl - Vega Gala]i [i UTI Grup prezint`
\n continuare deficien]e, lucrarea fiind supus` monitoriz`rii.
Principalul pion al proiectului a fost firma Vega Gala]i, firm`
patronat` de Corneliu Istrate, cum`trul pu[c`ria[ului Relu Fenechiu.
Suprafa]a de uzur` a pistei prezint` o serie de umfl`turi, care nu
au fost luate ini]ial \n calcul. Cu toate acestea, firma lui Istrate
\[i va primi dup` mai mul]i ani garan]ia de execu]ie, care se ridic`
la 4 milioane lei (833 de mii de euro). |n cazul \n care nu s-ar
fi f`cut recep]ia final` \n aceste zile, firma nu-[i mai \ncasa banii.

Pont pentru cum`trul pu[c`ria[ului
Relu Fenechiu. {i-a luat banii
de pe urma pistei cu probleme
Pe lâng` cele 30 de milioane de euro \ncasate de pe urma
lucr`rii, firma lui Corneliu Istrate a tras [i de garan]ia de execu]ie
pe care o mai avea de primit. Banii au fost bloca]i pân` când
Consiliul Jude]ean [i Aeroportul Ia[i nu au f`cut recep]ia final`
a pistei. |n calcul erau dou` variante, frezarea pistei [i monitorizarea
acesteia \n urm`torii ani. Pista a prezentat \n ultimii ani o serie
de fisuri pe suprafa]a de uzur` care acumulau ap` [i care puneau

probleme la aterizare/decolare la aerogara de la Ia[i. S-a decis
\ns` monitorizarea acesteia, astfel \ncât [i firma Vega Gala]i \[i
va \ncasa banii. |n cazul \n care nu s-ar fi semnat recep]ia final`
a lucr`rilor la pist`, cum`trul pu[c`ria[ului Relu Fenechiu nu [iar fi primit banii.

Dezastrul l`sat \n urm` de firma care a
lucrat la pista de la Aeroportul Ia[i
|n ultimii 3 ani au fost f`cute o serie de expertize la pista
de la Aeroportul Ia[i. S-a constatat faptul c` nu s-a asigurat
impermeabilitatea suprafe]ei de rulare a pistei \nainte de intrarea
\n sezonul rece, ceea ce a dus la p`trunderea apelor din precipita]ii
\n corpul pistei, favorizând apari]ia [i dezvoltarea degrad`rilor mai
mari ale structurii de rezisten]` a pistei \n timp (cr`p`turi, gropi,
burdu[iri, denivel`ri, etc.). Toate acestea au fost constatate de
regia aeroportuar` [i imputate firmei care a f`cut lucrarea. De[i
s-a cerut frezarea pistei pentru remedierea deficien]elor, s-a recurs
la monitorizarea lucr`rilor. Astfel, Vega Gala]i \[i va primi \n cele
din urm` banii.

R`zboi \n instan]` pentru 1,8 milioane
de euro. Cum`trul lui Relu
Fenechiu a plusat la contract
De[i a f`cut o lucrare de mântuial`, Vega Gala]i a mai cerut
\nc` 8 milioane de lei (1,6 milioane de euro) de la Aeroportul
Ia[i de pe urma proiectului la pist`. Este vorba despre unele

lucr`ri suplimentare la pist`, care nu au mai fost decontate. |n
condi]iile \n care pista are probleme mari, Corneliu Istrate, cum`trul
lui Relu Fenechiu, s-a adresat instan]ei pentru a \ncasa alte fonduri
de la Aeroportul Ia[i. Aerogara a comandat \ns` o expertiz` pentru
a vedea dac` Vega Gala]i merit` s` primeasc` ace[ti bani pe
care-i solicit`. Instan]a a stabilit un nou termen \n acest dosar
\n prim`vara anului viitor.

Licita]ie atribuit` cu scandal. Cum`trul
lui Fenechiu a fost favorizat de CJ Ia[i
Licita]ia mamut de construc]ie a pistei noi de 2.400 de metri
la Aeroportul Interna]ional Ia[i a fost atribuit` cu dedica]ie firmelor
de cas` ale baronilor locali. Asocierea dintre Max Boegl, Vega
’93 Gala]i [i UTI Group a primit un contract generos din partea
Consiliului Jude]ean, condus la acea vreme de Cristian Adomni]ei,
[i de Aeroportul Ia[i, controlat de Marius Bodea. Astfel, cum`trul
lui Relu Fenechiu a luat fa]a altor firme mul mai bine cotate, cu
lucr`ri mult mai bune. |n calcul au intrat pre]ul cel mai sc`zut
[i sistarea zborurilor pe pista existent`, pe perioada de execu]ie
a lucr`rilor [i reducerea pierderilor la aeroport. Culmea, asocierea
ca[tig`toare a ie[it \n fa]` cu criteriul ce ]ine de durata \n care
pista veche nu putea fi folosit` pe perioada lucr`rilor la pista nou`.
Vega a dat 6 zile, \n timp ce al]i ofertan]i au avansat 90 de zile.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Pretul de incepere al licitatiei este de: 136.444,00 Lei

EXTRAS PUBLICATIE DE VANZARE NR. 634/2020
DIN 27.11.2020
Noi, Chiriac Catalin Razvan, executor judecatoresc numit
prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1113/C/15.03.2012, in circumscriptia
Judecatoriei IASI, cu sediul in IASI, B-DUL STEFAN CEL MARE SI
SFANT NR. 67, BL. C3, ET. 1, BIROU NR. 5, JUD. IASI, aducem la
cunostinta generala ca, in ziua de 21.12.2020, ora 10:00, va avea
loc la sediul nostru din Iasi - 700064, B-dul Stefan cel Mare si
Sfant, nr. 67, bl. C3, et. 1, ap. 5, incinta Casa Cartii, Judetul Iasi,
vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Barlad, Str.
Republicii nr. 237, bl. C1, sc. B, et. 4, ap. 37, Judetul Vaslui,
reprezentat de apartament compus din 2 (doua) camere si
dependinte cu suprafata construita de 57,71 mp si suprafata
utila de 44,39 mp +suprafata utila balcon de 4,58 mp (suprafata
utila totala de 48,97 mp), impreuna cu dreptul de proprietate
asupra terenului indiviz aferent apartamentului nr. 37, care
prin natura si destinatia sa este in indiviziune cu ceilalti
colocatari ai blocului, inscris in CF nr. 70031-C1-U40 Barlad
cu nr. cadastral 354/2;37,, conform raportului de expertiza
intocmit de expertul imobiliar ing. EXPERT TEHNIC JUDICIAR
LAZAR LILIEAN.

Valoarea totala a imobilului este de 136.444 lei.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi
reale:
URMARIRE SILITA IMOBILIARA NOTATA DE B.E.J. CHIRIAC
CATALIN RAZVAN IN FAVOAREA CREDITOAREI BRD GSG S.A.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la locul fixat, avand asupra lor acte de identitate,
cu mentiunea ca termenul limita pentru depunerea ofertei de
cumparare, insotita de dovada consemnarii -cautiunii
reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei este ziua
premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare
cel putin egale cu pretul de incepere al licitatiei, care pot fi
depuse inclusiv in ziua licitatiei, pe seama si la dispozitia
Executorului Judecatoresc Chiriac Catalin Razvan, avand C.F.
30021269, in contul de indisponibilizari RO40 BREL 0002 0006
9256 0101 deschis la LibraBank.
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare, pana
la termenul stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.
Executor judecatoresc,
Chiriac Catalin Razvan
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~n jude]ul Ia[i mai sunt
doar dou\ locuri libere
la sec]ia de Terapie
Intensiv\ din spitalele
suport COVID-19
La sec]iile de Terapie Intensiv` din spitalele suport COVID19 din jude]ul Ia[i mai sunt libere doar dou` locuri, unul la
Spitalul Municipal Pa[cani [i unul la Spitalul C.F. Ia[i. Ieri
au fost externate 14 persoane confirmate pozitiv cu coronavirus,
num`rul total al celor externa]i pe parcurcul celor nou` luni
de pandemie fiind de 5.462 de cazuri. Din cauza comobidit`]ilor
de care sufer` pacien]ii care ajung la ATI, 338 dintre ace[tia
au petrecut ultimele clipe din via]` pe patul de spital. |n
ultimele 24 de ore, \n jude]ul Ia[i, au fost confirmate pozitiv
127 de persoane [i s-au înregistrat dou` decese în rândul
persoanelor confirmate pozitiv cu noul tip de coronavirus.

Spitalele suport COVID-19 mai au libere
151 de paturi pentru pacien]i
Ieri, autorit`]ile au raportat un num`r de 151 de paturi
libere \n spitalele suport COVID-19. Astfel mai erau libere: 41
de paturi la Spitalul de Boli Infec]ioase, trei la Spitalul Spitalul
Mobil Le]cani, 26 de paturi la Spitalul Hârl`u, trei paturi la
Spitalul C.F Ia[i, trei paturi la Spitalul „Sf. Spiridon”, 23 paturi
la Spitalul Militar [i 52 de paturi la Spitalul CF Pa[cani. |n
ceea ce prive[te gradul de ocupare al paturilor, inclusiv al
celor din sec]iile de Terapie Intensiv`, din spitalele suport
COVID-19, ieri mai erau ocupate 566 de paturi, din care 65
sunt paturi ATI. Dintre cele 67 de paturi ATI destinate
pacien]ilor, ieri erau ocupa 65: nou` la Spitalul de Boli Infec]ioase,
18 la Spitalul Mobil Le]cani, [ase la Spitalul de Pneumologie,
cinci la Spitalul Municipal Pa[cani, cinci la Spitalul de Recuperare,
[ase la Spitalul C.F. Ia[i [i 16 la Spitalul de Neurochirurgie.

Ia[ul a dep`[it 20.000 de infect`ri cu
COVID-19 la finalul lunii noiembrie
De la debutul pandemiei pân` pe data de 17 noiembrie
2020, num`rul ie[enilor confirma]i pozitiv cu noul virus a
ajuns la 15.195. Dup` doar dou` s`pt`mâni, la \nceputul lunii
decembrie, \n jude]ul Ia[i num`rul total a crescut cu peste
5.000 de cazuri noi, fiind \nregistrate \n total 20.282 de infect`ri
cu COVID-19. Autorit`]ile au anun]at ieri c` un num`r de
5.150 de persoane se afla în izolare, iar 3.337 de persoane
sunt carantinate la domiciliu. Pân` în prezent, Direc]ia de
S`n`tate Public` Ia[i a emis în total 18.362 de decizii pentru
persoanele aflate în izolare [i 19.882 de decizii pentru persoanele
aflate în carantin`. În ceea ce prive[te Spitalul Clinic „Dr.
C.I. Parhon”, centru suport COVID-19 pentru bolnavii care au
nevoie de asisten]` medical` de specialitate, sunt ocupate cinci
paturi ATI. În momentul de fa]` sunt 18 bolnavi confirma]i
pozitiv cu noul coronavirus care fac dializa la Spitalul Clinic
„Dr. C.I. Parhon” Ia[i.
|n perioada 6-30 noiembrie 2020 au fost depistate de c`tre
Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i 18 focare \n institu]ii, spitale
[i centre sociale locale.
Alexandra ABONICESEI
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Peste 10 pacien]i ajung,
zilnic, `n stare foarte grav\
la Spitalul ıSf. Spiridon‰!
Cadrele medicale din Ia[i sunt tot mai solicitate de num`rul
mare de cazuri grave care ajung zi de zi la UPU de la Spitalul
„Sf. Spiridon” din Ia[i. Dup` 9 luni de la declan[area pandemiei
COVID-19, unii bolnavi, din frica infect`rii cu noul tip de virus,
\nc` amân` prezentarea la spital pentru tratament. Din cei peste
200 de pacien]i care se prezint` zilnic la UPU Ia[i, 10 ajung cu
forme extrem de grave, iar cel pu]in unul dintre ace[tia ajunge
la deces. Astfel, medicii se confrunt` cu situa]ii \n care pacien]ii
au [anse foarte mici de supravie]uire, iar interven]iile sunt dificile.
Aceste situa]ii complicate ar fi \ntr-un num`r mult mai redus dac`
bolnavii s-ar prezenta imediat la spital [i nu dup` zile bune \n
care suport` durerea sperând c` se va ameliora.
La UPU Ia[i se prezint` peste 200 de persoane \n 24 de ore.
Dintre ace[tia, un num`r de aproximativ 50 de ie[eni sunt suspec]i
de COVID-19. Cei mai mul]i pacien]i r`mân \ns` cei care sufer`
de alte patologii. Din p`cate, sunt zile \n care \[i pierd via]a câte
doi pacien]i ajun[i \n stare grav` la spital. „Peste 200 de cazuri
pe zi se prezint` la UPU Ia[i, dintre care un sfert sunt suspec]i
COVID-19. Restul pacien]ilor se prezint` cu diverse patologii:
cardiologie, gastroenterologie, chirurgie, pl`gi, arsuri. Pentru c`
au simptomatologie, vin cu mijloace de transport proprii sau sun`
la 112. Ajung \n com`, \n [oc sau cu insuficien]` respiratorie
acut`. |n fiecare zi ajung la UPU cel pu]in 10 pacien]i \n stare
foarte grav`. Num`rul de decese este \n medie de unul pe zi.
Au fost [i zile \n care au decedat doi pacien]i ajun[i \n stare
grav`, dar [i zile f`r` niciun deces. Cele mai urgente situa]ii
\ntâlnite sunt ocluzia intestinal`, hemoragia digestiv`, [ocul septic.
Nu ne declar` to]i bolnavii care ajung la UPU cât timp au stat
acas`, agravând astfel starea, ca s` avem un indicator clar cu
privire la motivul pentru care [i-au riscat via]a. Dar, \n general,
stau 24 sau 48 de ore acas` sau chiar [i mai mult` vreme”, spune
prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU-SMURD Ia[i.

Prof. dr. Diana Cimpoe[u: „Testele rapide
pentru COVID-19 sunt destinate pacien]ilor
cu simptomatologie [i cazurilor urgente”
Ie[enii continu` s` se prezinte la UPU Ia[i pentru a solicita
s` fie testa]i pentru infec]ia cu noul coronavirus. Fluxul mare de
persoane de la UPU Ia[i nu permite cadrelor medicale s` se
ocupe de astfel de test`ri la cerere. De aceea, reprezentan]ii
Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i reamintesc faptul c` testele pentru
coronavirus se realizeaz` doar pentru pacien]ii adu[i \n stare
grav` la spital, care au nevoie de interven]ii medicale urgente.
„Testele antigen cu rezultate rapide sunt destinate pacien]ilor care

prezint` simptomele infect`rii cu coronavirus, celor care au urgen]`
medico-chirurgical` [i care trebuie s` se interneze \ntr-o alt`
sec]ie. Totodat`, pacien]ii care au febr`, o stare general` alterat`
sau stare de con[tien]` pierdut` sunt cei care necesit` teste
antigen pentru infecta]i cu COVID-19”, explic` prof. dr. Diana
Cimpoe[u.

Medicii ie[eni de la UPU Ia[i
au realizat peste 500 de teste
rapide \n doar dou` s`pt`mâni
O nou` serie de teste antigen cu rezultate rapide pentru
testarea pacien]ilor infecta]i cu noul coronavirus vor ajunge ast`zi
la UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i. Din cele circa 900
de teste rapide care au ajuns \n prima tran[` la Spitalul „Sf.
Spiridon”, medicii au efectuat peste 500 de teste. Pentru internarea
pacien]ilor \n sec]iile spitalelor, testul rapid nu este suficient, fiind
realizate [i testele PCR care s` depisteze dac` bolnavul este sau
nu infectat cu COVID-19. „Ieri (n.r.- 30 noiembrie 2020) a anun]at
dr. Raed Arafat c` \ncepe distribuirea unei noi serii de teste
rapide. Mâine le vom primi [i noi. Din prima serie de teste
antigen cu rezultate rapide \n 15 minute mai avem câteva zeci.
Sunt folositoare, dar nimeni dintre cadrele medicale care interneaz`
pacien]i nu le iau \n considerare, ci a[teapt` rezultatul testelor
PCR pentru a interna bolnavi \n sec]iile spitalelor. Pacien]ii care
au realizat testul PCR a[teapt` rezultatul \n UPU \ntre 12 si 24
de ore”, a mai ad`ugat prof. dr. Diana Cimpoe[u.
Alexandra ABONICESEI
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Muzeul Etnografic al Moldovei Ia[i,
parte a unui documentar subtitrat
turcesc prezentat la Istanbul
Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul
Complexului Muzeal Na]ional „Moldova”
este prezent, al`turi de alte 11 muzee de
profil din România, într-un nou proiect online. Acesta a fost intitulat „Patrimoniul
etnografic românesc prezentat la
Istanbul”. El a fost ini]iat de Institutul
Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din
Istanbul [i dedicat publicului turc [i
diasporei române din Turcia
O nou` ini]iativ` cultural` special`! Aceasta apar]ine Muzeului
Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Na]ional
„Moldova” (CMNM) Ia[i, care este prezent, al`turi de alte 11
muzee de profil din România, într-un nou proiect on-line. Totul
a fost intitulat „Patrimoniul etnografic românesc prezentat la
Istanbul”. Momentul a fost ini]iat de Institutul Cultural Român
(ICR) „Dimitrie Cantemir” din Istanbul [i dedicat publicului turc
[i diasporei române din Turcia. Muzeele sunt prezentate pe pagina
de Facebook www.facebook.com/ICRIstanbul, pân` pe 15 decembrie
2020, într-o serie de materiale video, în Limba român`, cu subtitrare
în Limba turc`.

Filmele au fost realizate prin contribu]ia
unor muzeografi dedica]i activit`]ii
de cercetare [i recuperare a
patrimoniului cultural, din
cadrul muzeelor partenere în proiect
Filmele au fost realizate prin contribu]ia unor muzeografi
dedica]i activit`]ii de cercetare [i recuperare a patrimoniului

cultural, din cadrul muzeelor partenere în proiect. Muzeul Etnografic
al Moldovei se afl` într-o companie select`, al`turi de: Muzeul
Jude]ean de Etnografie [i Art` Popular` Maramure[, Muzeul
Civiliza]iei Populare Tradi]ionale - ASTRA din Sibiu, Muzeul
Na]ional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucure[ti, Muzeul de
Etnografie Bra[ov, Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj,
Muzeul Jude]ean Gorj „Al. {tefulescu” din Târgu Jiu, Muzeul
Jude]ean „Aurelian Sacerdo]eanu” din Râmnicu Vâlcea, Muzeul
Satului B`n`]ean din Timi[oara, Muzeul Na]ional al Bucovinei din
Suceava, Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc [i
Muzeul de Art` Popular` Constan]a.

Poporul turc [i diaspora român`
din Turcia se angajeaz` într-o activitate
complex`, precum recunoa[terea [i
reciclarea unui patrimoniu
cultural de o mie de ani în muzee
Astfel, documentarul subtitrat \n turc` despre cele mai frumoase
[i simbolice muzee etnografice din România este prezentat pe
pagina oficial` de Facebook [i pe contul de YouTube al Centrului
Cultural Român din Istanbul. „Poporul turc [i diaspora român`
din Turcia se angajeaz` într-o activitate complex` precum
recunoa[terea [i reciclarea unui patrimoniu cultural de o mie de
ani în muzee, care va fi prezentat` României de c`tre Diaspora
din Turcia [i care va fi implementat` cu contribu]iile române[ti,
muzee cu experien]` \ndelungat` \n aceast` zon`. De reamintit
c` Muzeul Etnografic al Moldovei a fost întemeiat în anul 1943.
Sarcina de organizare a colec]iilor muzeale i-a revenit conferen]iarului
Ion Chelcea, numit de c`tre Rectoratul Universit`]ii «Alexandru
Ioan Cuza» (UAIC) la Catedra de Etnografie. Ion Chelcea, format
la {coala etnografic` clujean`, era considerat, în acel moment,

drept etnograful cel mai indicat pentru organizarea viitorului
Muzeu Etnografic al Moldovei, institu]ie care lipsise pân` atunci
Ia[ului”, au precizat cei de la Complexul Muzeal Na]ional „Moldova”
Ia[i .
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i, partener
\n dezvoltarea unei infrastructuri urbane
coerent articulate, capabile s` asigure
deplasarea fluent` [i sigur` cu bicicleta
Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i sus]ine
strategia local` pentru dezvoltarea ideii de
ciclism urban \n municipiu! În contextul
conferin]ei „Think Bike in the City of Iasi”,
organizat` de Prim`ria Municipiului Ia[i,
Ambasada Regatului }`rilor de Jos la Bucure[ti,
Institutul Cultural Independent [i Dutch Cycling
Embassy, Inspectoratul {colar Jude]ean a fost
reprezentat de prof. dr. Genoveva Aurelia
Farca[, inspector [colar general al institu]iei
Prof. dr. Genoveva Aurelia Farca[, coordonator la Inspectoratul
{colar Jude]ean Ia[i (ISJ), sus]ine parteneriatul \n dezvoltarea
unei infrastructuri urbane coerent articulate, capabile s` asigure
deplasarea fluent` [i sigur` cu bicicleta. În contextul conferin]ei
„Think Bike in the City of Iasi”, organizat` de Prim`ria Municipiului
Ia[i, Ambasada Regatului }`rilor de Jos la Bucure[ti, Institutul
Cultural Independent [i Dutch Cycling Embassy, Inspectoratul
{colar Jude]ean Ia[i a fost partener.

schimb`ri de mentalitate a popula]iei urbane obi[nuite cu transportul
motorizat, începând de la vârstele mici. În acest sens, au fost
eviden]iate diferitele tipuri de activit`]i pe care institu]iile de
educa]ie le pot ini]ia, autonom sau în parteneriate favorabile
schimburilor de bune practici. |ntre acestea se reg`sesc exemple
de activit`]i extra[colare axate, din punct de vedere tematic, pe
promovarea conceptului de „cycling citizenship”. Acesta presupune
dezvoltarea unei mentalit`]i urbane favorabile deplas`rii cu bicicleta
pentru a contribui la crearea unor comunit`]i mai sigure, mai
prietenoase [i mai pu]in poluate.

{efa I{J Ia[i, prof. dr. Genoveva Aurelia
Farca[, a subliniat necesitatea unei
infrastructuri urbane coerent articulate,
capabile s` asigure deplasarea
fluent` [i sigur` cu bicicleta,
a dezvoltarii serviciilor specifice

De asemenea, prof. dr. Genoveva Aurelia Farca[, [efa ISJ Ia[i,
a subliniat necesitatea unei infrastructuri urbane coerent articulate,
capabile s` asigure deplasarea fluent` [i sigur` cu bicicleta, a
dezvolt`rii serviciilor specifice. „Sunt necesare [i campaniile de
con[tientizare a popula]iei cu privire la beneficiile acestui mijloc
de transport ecologic, u[or, silen]ios, sustenabil, s`n`tos, flexibil,
ieftin [i curat. Nu în ultimul rând, trebuie punctat rolul exemplului
Astfel, focalizat` pe strategii de dezvoltare urban` favorabile personal oferit de membrii marcan]i ai comunit`]ii, dar [i necesitatea
transportului cu bicicleta, întâlnirea a generat expuneri din implic`rii ONG-urilor în schimbarea viziunii asupra transportului
perspectiva diferitelor zone de expertiz` ale participan]ilor. Interven]ia urban”, a ar`tat prof. dr. Genoveva Aurelia Farca[.
Valentin HU}ANU
coordonatorului Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i, prof. dr.
valentin.hutanu@bzi.ro
Genoveva Aurelia Farca[, a canalizat aten]ia asupra unei necesare
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Cresc\torii de porci din Ia[i se tem c\ vor
r\mâne cu purceii nevându]i de Cr\ciun.
Fermier: ıA sc\zut cererea. Oamenii
s-au speriat cu pesta, cu pandemia‰
Cresc`torii de porci din Ia[i au dat startul comenzilor pentru
purceii de Cr`ciun, \ns` cererea este sc`zut` din partea
clien]ilor. Ace[tia spun c` \n anul 2020 a sc`zut num`rul
clien]ilor cu cel pu]in 60 la sut` comparativ cu anul precedent.
Fermierii din Ia[i pun cererea sc`zut` pe seama pandemiei de
COVID-19 [i se tem s` nu r`mân` cu purceii nevându]i. Un
kilogram de carne de porc, \n viu, este cuprins \ntre 12 [i 15 lei
Cresc`torii de porci din Ia[i sper` s` vând`
purceii m`car cu câteva zile \nainte de Cr`ciun
dac` acum cererea nu este crescut`. Ace[tia
spun c` sunt dispu[i s` negocieze pre]ul, numai
s` nu r`mân` cu marfa nevândut`. „E posibil s`
creasc` vânz`rile chiar \nainte de Cr`ciun, cu
câteva zile. Probabil c` pandemia le-a influen]at
activitatea multora, multe afaceri au probleme,
[i de aceea se decid mai greu dac` s` cumpere
sau nu purceii. Poate oamenii nu prea mai au
bani [i nu cump`r`. Oricum, românul merge [i
pe o carne de calitate mai bun` [i am v`zut asta
\n ultimul timp”, spune Andrei Bâzdâg`, cresc`tor
de porci, oi [i vaci, din Ia[i.

Cresc`torii de porci din Ia[i
sus]in c` din cauza pandemiei
de COVID-19 clien]ii
nu mai au bani s` cumpere
un purcel \ntreg
Fermierul care a preluat afacerea de la tat`l
s`u spune c` \n acest an a dat deja startul
comenzilor, \ns` a vândut mult mai pu]ini purcei
fa]` de cât se a[tepta. „Dac` la \nceputul lunii
decembrie, anul trecut, d`dusem deja 50-60 de
purcei, acum am vândut doar 10. Noi ne dorim
s` vin` clien]ii [i \n ferm`, s` vad` oamenii cu
ochii lor cum cre[tem purceii, vacile, oile. Acum
e mai greu din cauza pandemiei. Purceii \i vindem

cu 15 lei kilogramul, cei pân` \n 70-80 de
kilograme, [i 12 lei kilogramul cei mai mari”,
mai spune Andrei Bâzdâg`.

Cresc`torii de porci din Ia[i
sus]in c` ieftinirea
c`rnii din import a redus
num`rul clien]ilor
Un alt cresc`tor din Ia[i care de aproape 10
ani are o mic` ferm` cu porci spune c` au sc`zut
vânz`rile din cauz` c` s-a ieftinit carnea de porc
din import. Ionu] Stan sus]ine c` oamenii s-au
obi[nuit s` cumpere de la supermaket [i de
aceea cererea din partea clien]ilor a sc`zut \n
anul 2020. Pesta porcin` a contribuit la sc`derea
cererii. „Oamenii s-au speriat cu pesta, cu pandemia,
nu vor s` mai vin` s` ia de la poart`, clien]ii
de la ora[. S-a ieftinit [i carnea din afar`. Noi
sper`m s` vindem \n jur de 70 de purcei”, spune
Ionu] Stan.

Programul pentru cresc`torii
de porci din rasele
Bazna [i Mangali]a mai
este valabil pân` la data
de 10 decembrie 2020
Cresc`torii de porci din Ia[i din rasele Bazna
[i Mangali]a se pot \nscrie, pân` pe data de 10

decembrie 2020, \n programul cu acela[i nume
derulat de Direc]ia Agricol` Ia[i. Fermierii
cresc`tori de suine autohtone din cele dou` rase
pot depune cererile de înscriere, de plat` [i
documentele justificative în programul de sus]inere
a cresc`torilor de porci de reproduc]ie. Programul
a fost reluat în anul 2020 dup` ce, în anul 2019,
a fost suspendat în condi]iile cre[terii num`rului

de focare de pest` porcin`. Schema de ajutor
de minimis se aplic` produc`torilor agricoli PFA,
II [i IF sau produc`torilor agricoli persoane
juridice. Valoarea ajutorului de minimis este de
1.200 lei/scroaf`/an, cu condi]ia comercializ`rii
a minimum 4 purcei/ cap de scroaf`/an la o
greutate de minimum 8 kg/cap.
Raluca COSTIN

Garda de Mediu a amendat firmele din Ia[i
cu 80.000 de lei pentru c\ au `nc\lcat legea.
Comisarii de mediu au verificat zeci de
reclama]ii primite `n luna noiembrie 2020
Garda de Mediu a verificat zeci de reclama]ii
depuse de ie[eni \n luna noiembrie 2020, cele
mai multe vizând depozitarea necontrolat` a
gunoaielor \n comunele din jude]ul Ia[i, dar [i
\n municipiu. Comisarii de mediu s-au deplasat
\n loca]iile unde ie[enii au v`zut c` gunoaiele
sunt aruncate, iar \n unele situa]ii au fost nevoi]i
s` aplice sanc]iuni contraven]ionale pentru
neregulile constatate. De asemenea, comisarii
au efectuat mai multe controale planificate la
firmele din Ia[i care au activit`]i \n domeniul
protec]iei mediului, \ns` nu au g`sit nereguli.
De asemenea, comisarii de mediu au verificat
[i ariile protejate din jude], sesiz`rile depuse de
ie[eni privind aceste loca]ii, dar [i firmele care
au accesat fonduri europene sau urmeaz` s` le

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu
titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri
profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m
urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare [i
extrajudiciare; * Evalu`ri
patrimoniale [i bunuri mobile; *
Misiuni de administrare [i
arbitraje - lichid`ri societ`]i; *
Auditare societ`]i, fonduri
europene; * Consultan]`
economico-financiar`, drept
comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntar` societ`]i; * Comunicare
[i rela]ii publice, resurse umane;
* Management, contabilitate [i
informatic` de gestiune. Rela]ii
la tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.

primeasc`. |n urma verific`rilor au fost aplicate
sanc]iuni, iar comisarii au sesizat organele de
cercetare penal` \n cazul \n care firmele nu aveau
autoriza]ie de mediu. |n anul 2020 au fost \nregistrate
6 sesiz`ri penale ale comisarilor de mediu care
au descoperit nereguli grave la firmele din Ia[i.
Garda de Mediu Ia[i a suspendat activitatea
a 13 firme care nu aveau autoriza]ie de mediu
\n anul 2020 [i a sesizat organele de cercetare
penal`. De asemenea, au fost dispuse [i 13
sanc]iuni contraven]ionale complementare privind
suspendarea activit`]ii pân` la ob]inerea autoriza]iei
de mediu. Garda de Mediu Ia[i a înregistrat
cinci episoade de poluare a factorului de mediu
ap` în anul 2020.
Raluca COSTIN

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Cât noroc s\ ai? Dosarul unei
ıs\ge]i‰ a clanului Corduneanu
s-a f\cut scrum `n incendiul de
la Judec\toria Ia[i! S-au [ters
probele care îl incriminau?
Dosarul unui apropiat al clanului Corduneanu a fost f`cut
scrum \n urma incendiului de la Judec`toria Ia[i. Silviu Iulian
G\tlan a fost pedepsit recent de judec`torii ie[eni \n urma unui
scandal petrecut \n trafic! Acum, individul sper` s` ajung` \n
curând acas`!
Zeci de dosare au fost distruse dup` ce fl`c`rile au cuprins
un birou de la etajul V al sediului Judec`toriei Ia[i. Printre
dosarele distruse se reg`sea [i o contesta]ie la executare formulat`
de Silviu Iulian G\tlan, unul dintre apropia]ii clanului Corduneanu.

Cerere de reconstituire a dosarului, dup`
ce a fost distrus \n incendiu
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au dispus recent
reconstituirea dosarului de contesta]ie la executare formulat de
un apropiat al clanului Corduneanu, respectiv Silviu Iulian G\tlan.
De asemenea, urm`torul termen al cauzei a fost stabilit pentru
data de 4 decembrie 2020. Atunci, judec`torii vor decide dac`
pedeapsa primit` de G\tlan va fi sau nu diminuat`.
„Am formulat o cerere de recunoa[tere a unor perioade deja
executate de c`tre clientul meu, \n urma unor sentin]e emise de
Curtea de Apel Suceava [i de c`tre Tribunalul Maramure[. Asta,
dup` ce clientul meu, Silviu Iulian G\tlan, a fost pedepsit de c`tre
Judec`toria Ia[i pentru refuz de recoltare a probelor biologice.
{tiu c` aceast` contesta]ie la executare a fost distrus` \n acel
incendiu, dar dosarul a fost reconstituit”, a declarat ieri avocata
Anca Dr`goi, cea care \l reprezint` pe apropiatul clanului Corduneanu.

Silviu Iulian G\tlan, condamnat pentru refuz
de recoltare a probelor biologice
Recent, Silviu Iulian G\tlan a fost pedepsit de judec`tori. Astfel,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au dispus condamnarea
lui Silviu Iulian G\tlan la 1 an, 4 luni [i 328 de zile de pu[c`rie,
pentru refuz de recoltare a probelor biologice \n vederea stabilirii
alcoolemiei.
|n urm` cu câteva luni, Silviu Iulian Gîtlan, cunoscut în lumea
interlop` sub porecla de „Gâg`”, a fost înc`tu[at dup` ce ar fi
refuzat s` i se preleveze probe biologice, cu toate c` mirosea a
alcool. Apropiatul clanului Corduneanu se afla la volanul unui
bolid Mercedes. „Poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier Ia[i au re]inut
pentru 24 de ore un b`rbat în vârst` de 36 de ani, cercetat pentru
refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Agen]ii

Ie[enii \[i pot pl`ti
facturile pentru
salubritate f`r`
s` ias` din cas`
Salubris Ia[i, firma municipalit`]ii care se
ocup` de cur`]enia ora[ului [i gestionarea
de[eurilor, a pus la dispozi]ia ie[enilor mai
multe modalit`]i de plat` a facturilor, acestea
putând fi achitate [i de la distan]`
Firma din subordinea Prim`riei Ia[i care se ocup` de
cur`]enia ora[ului [i gestionarea de[eurilor a pus la dispozi]ia
clien]ilor mai multe modalit`]i de plat` a facturilor \n contextul
pandemiei Covid. Astfel, pe lâng` metoda de plat` a facturilor
la asocia]ia de proprietari odat` cu plata facturilor de între]inere
a locuin]ei, facturile pentru salubritate pot fi achitate acum
prin diverse metode. Cum persoanele devin tot mai dependente
de online, conducerea Salubris a simplificat [i plata facturilor.
„Salubris Ia[i a dezvoltat pentru dumneavoastr` o nou` metod`
de plat` a facturii de salubritate: u[or, repede [i contactless.
Tr`ind în secolul vitezei, încerc`m s` economisim cât mai
mult timp cu lucrurile care sunt obligatorii [i care nu ne fac
pl`cere, fiind [i eficien]i în acela[i timp. Unul din aceste
lucruri, pe care suntem de p`rere c` ar trebui s` le simplific`m
cât mai mult, este plata facturilor”, au explicat oficialii Salubris
SA Ia[i.

Ie[enii pot previzualiza facturile pentru
salubritate pe internet
din cadrul Biroului Rutier au oprit, pentru control, un autoturism
condus de b`rbat. {oferul mirosea a alcool, dar a refuzat s` fie
testat cu aparatul alcooltest. De asemenea, el a refuzat s` fie dus
la spital, pentru prelevarea de mostre biologice de sânge, în
vederea stabilirii alcoolemiei. În plus, acesta a fugit din locul
depist`rii sale”, au afirmat atunci reprezentan]ii Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Conform acestora, dup` ce a fost prins,
pe baza probatoriului administrat, pe 24 februarie 2020, Gîtlan a
fost re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore.

Alte dosare distruse \n incendiul de la
Judec`toria Ia[i
Pe lâng` cauza privindu-l pe apropiatul clanului Corduneanu,
\n urma incendiului izbucnit la Judec`toria Ia[i au fost distruse
alte zeci de dosare. Astfel, instan]a a reconstituit sau va reconstitui
cauze ce privesc de]inu]i care au contestat m`surile luate de
Penitenciarul Ia[i, [oferi prin[i b`u]i sau f`r` permis la volan,
lovire sau alte violen]e, violen]` \n familie, liber`ri condi]ionate
sau men]inerea intern`rii medicale.
Amintim c`, la \nceputul lunii trecute, un birou din cadrul
Judec`toriei Ia[i a fost cuprins de fl`c`ri. Biroul care se afl` la
etajul V al sediului instan]ei a fost distrus, cauza oficial` fiind
efectul termic al curentului electric.
Ciprian NEDELCU

Ie[enii au astfel posibilitatea de a alege modalitatea de
plat` a serviciilor de salubritate care îi avantajeaz`, iar fiecare
modalitate de plat` pus` la dispozi]ie de Salubris se realizeaz`
în condi]ii sporite de securitate. Pl`]ile [i previzualizarea
facturilor, accesul la desf`[ur`tor [i facturi detaliate sunt toate
puse la dispozi]ie de Salubris la un click distan]`. „Intr` pe
www.salubris.ro, acceseaz` «contul meu», \nregistreaz`-te/creeaz`
cont completând datele solicitate. Aten]ie, num`rul facturii
introduse nu trebuie s` fie de la o factur` mai veche de luna
iulie 2020. Acceseaz` contul [i descoper` detalii, vizualizare
facturi, istoric pl`]i, contracte etc.
La efectuarea tranzac]iilor este necesar s` specifica]i datele
de identificare corecte, respectiv num`rul contractului [i
num`rul facturii, pentru a opera sumele achitate în contul
corect. Indiferent de metoda prin care opta]i s` achita]i
contravaloarea serviciilor de salubritate, nu se percepe comision
la efectuarea pl`]ii”, au mai explicat oficialii Salubris Ia[i.
De asemenea, exist` [i alte modalit`]i de plat` disponibile
în cadrul companiei Salubris Ia[i, cum ar fi \n numerar sau
debit direct la b`ncile comerciale, prin transfer bancar, ATM,
prin internet banking sau la magazinele partenere PayPoint
[i un-doi Centru de pl`]i.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele:
0232.210.728; 0745.643.908;
0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:

dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor in stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu DanielaPsiholog- Psihoterapeut
* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.

CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA
„PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIA
FLORENTINA
COPII- ADULTI - SERVICII
PSIHOLOGICE POST CRIZA COVID
SUPPORT DE REINTEGRARE

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Mo[tenirea fostului primar Gheorghe Nichita!
Not\ri]a Ilinca a construit dou\ vile `n
Cimitirul Evreiesc. Valoarea este de peste
1 milion de euro
Ilinca Nichita, fiica fostului
primar Gheorghe Nichita, a
construit o cl`dire de birouri [i
o locuin]` individual`
Familia fostului primar Gheorghe Nichita sa lansat \n afaceri imobiliare. Ilinca, mezina familiei,
a finalizat recent o cl`dire de birouri \n cartierul
Cimitirul Evreiesc, pe strada Ion Nistor. Cl`direa
este un adev`rat mastodont, cu o suprafa]` util`
de 530 de metri p`tra]i. La pre]ul pie]ei, un metru
p`trat construit se vinde [i cu 1.000 de euro, de
unde rezult` c` valoarea cl`dirii este de cel pu]in
530.000 de euro. |n cursul anului 2020, cl`direa
a fost finalizat` [i scoas` imediat la \nchiriere.
Deocamdat` nu s-au g`sit clien]i interesa]i de
cl`direa de]inut` de Ilinca Nichita. „V` propunem
spre închiriere o cl`dire de birouri Clasa B,
dispus` pe subsol, parter, etaj [i mansard`, cu
o suprafa]` util` de 530 de mp, situat` \n P`curari
la 300 de metri de Alpha Bank. Cl`direa beneficiaz`
de finisaje moderne, cu o compartimentare de
tip open-space, fiecare etaj având câte dou` grupuri
sanitare. Cl`direa dispune de 10 locuri de parcare
amenajate. Pre] pentru închirierea întregii suprafe]e
de 7,5 euro mp. Se poate închiria [i pe nivel cu

pre]uri \ncepând de la 10 euro mp, fiecare nivel
având contorizare separat`”, se arat` \n anun]ul
unei agen]ii imobiliare locale.

|n spatele cl`dirii de birouri,
Ilinca Nichita amenajeaz` o
cl`dire asem`n`toare
Chiar lâng` cl`direa de birouri, Ilinca Nichita
a amenajat o locuin]` aflat` la stadiul de ro[u,
cu aproximativ aceea[i suprafa]` util` ca primul
imobil. Astfel, cele dou` cl`diri valoreaz` \n acest
moment peste 1 milion de euro, f`r` s` fie luat
\n calcul [i terenul de aproximativ 2.000 de metri
p`tra]i. |n ceea ce prive[te locuin]a individual`,
nu s-au luat \n calcul finisajele, mobilierul [i
utilarea, ceea ce conduce la costuri finale mult
mai mari. Contactat` telefonic, Ilinca Nichita a
precizat c` trebuie s` parcurg` mai multe etape
pân` când va finaliza locuin]a. „Deocamdat` nu
este finalizat`, mai avem de lucru. Nu pot s`
spun mai multe. Suntem mai multe persoane
implicate”, a spus mezina familiei. De precizat c`
Ilinca Nichita ob]ine principalele venituri din
cabinetul notarial situat pe bulevardul Independen]ei.
Not`ri]a de]ine [i un apartament \ntr-un bloc de
pe strada Macazului, \n spatele Parcului Copou.

|n 2014, Ilinca Nichita s-a c`s`torit cu Cosmin
Livezeanu. Mezina mai are o sor`, Ioana, de
profesie psihoterapeut.

Proiectul a fost \ntocmit de
arhitectul Gelu Gop[a,
care a construit dou`
bijuterii \n cartier
Cl`dirile de]inute de Ilinca Nichita se
\nvecineaz` cu alte dou` case identice, construite
de arhitectul Gelu Gop[a. Contactat telefonic,
arhitectul a vorbit despre rela]ia cu Ilinca, vecina.
„Noi suntem vecini aici. Am colaborat pentru
\ntocmirea unui Plan Urbanistic Zonal. Nu i-am
vândut nimic. Când am venit aici, nu era construit
nimic”, a precizat arhitectul. Casele arhitectului

sunt apreciate de speciali[ti. „Este o arhitectur`
neomodern`, tradi]ional`. Din ce se poate observa,
finisajele sunt foarte scumpe. S-au folosit lemn
stratificat, piatr`. Aceste finisaje nu sunt la
\ndemâna oricui. Casa \l reprezint` pe om, este
ca o carte de vizit`. Sunt care vor s` stea
ascun[i, al]ii au mai mult curaj. Cea mai simpl`
decizie este atunci când alegi s` construie[ti o
cas` tradi]ional`, nu ri[ti nimic. |n acest caz se
poate observa c` se potrive[te f`r` probleme cu
o cas` de munte. Placajul cu piatr` este foarte
scump. Se vede c` s-a lucrat cu grij` „, au
precizat speciali[tii \n domeniul arhitecturii. De
men]ionat c`, \n acest moment, fostul primar
Gheorghe Nichita execut` o pedeaps` cu \nchisoarea
pentru fapte de corup]ie.
Ciprian BOARU

Salariile incredibile ale directorilor
din Ia[i. Iat\ ce venituri fabuloase au
[efii firmelor publice care ofer\ cele
mai importante servicii ie[enilor
{efii companiilor publice din Ia[i \ncaseaz`
salarii care par incredibile pentru un simplu
cet`]ean de rând. Pl`ti]i cu sume de mii de euro,
[efii ApaVital, Citadin, Salubris, CTP Ia[i, Ecopia]a,
Termo-Service sau Servicii Publice sunt printre
cei mai bine pl`ti]i directori din ora[. Cu venituri
salariale care ajung la 2.000, 4.000 sau chiar
10.000 de euro lunar, [efii acestor companii câ[tig`
mult mai mult fa]` de anii preceden]i, salariile
lor fiind majorate \ntre 20 [i 50 la sut` \n ultimii
doi ani.
Unul dintre cei mai bine pl`ti]i directori din
Ia[i este [eful Salubris SA. Compania care s-a
modernizat complet \n ultima perioad`, odat` cu
schimbarea conducerii, a oferit directorului general
C`t`lin Neculau venituri salariale de aproape 240
de mii de lei \n 2019, ceea ce \nseamn` un salariu
de circa 20.000 de lei pe lun`.
Venituri frumoase \ncaseaz` [i [efii Companiei
de Transport Public Ia[i. Conform declara]iei de
avere, directorul general Cristian Stoica a \ncasat
\n anul 2019 venituri salariale \n valoare de 192
de mii de lei, ceea ce \nseamn` un venit de
aproape 16 mii de lei pe lun`.

Cele mai mari salarii sunt la
ApaVital, iar cele mai mici la
Termo-Service Ia[i

la Compania de Transport Public CTP Ia[i, dar
[i Salubris, firme care au fost schimbate complet
\n ultima perioad`. De departe, cei mai bine pl`ti]i
[efi din Ia[i sunt cei din cadrul ApaVital, compania
de ap`-canalizare din jude]ul Ia[i. Directorul
general Mihai Doru[ a încasat pe parcursul anului
trecut o sum` de 373 de mii de lei, aproape
jum`tate din sum` fiind format` din bonusuri de
performan]`.
{eful Ecopia]a SA, Cristinel St`ric`, a \ncasat
un venit salarial de 14.210 pe lun`, adic` aproape
170 de mii de lei pe parcursul anului trecut.
Directorul general al Servicii Publice Ia[i,
Lauren]iu Ivan, a avut un salariu lunar de 13.230
pe parcursul anului 2019, adic` a \ncasat de la
compania care se ocup` de \ntre]inerea spa]iilor
verzi din ora[ o sum` total` de 158.760 anul
trecut.
De asemenea, Marius Ionescu, directorul
Citadin SA Ia[i, a fost remunerat pe parcursul
anului trecut cu suma de 140 de mii de lei, adic`
aproape 11 mii de lei pe lun`.
Pe de alt` parte, \n cazul Termo-Service SA
au fost pl`tite printre cele mai mici salarii.
Compania Prim`riei Ia[i care administreaz` aproape
o treime din totalul locuin]elor colective din ora[
a oferit directorului general Alin Aiv`noaei un
venit salarial de aproape 10 mii de lei pe lun`,
adic` 120 de mii de lei pe parcursul anului trecut.

Majoritatea directorilor din Ia[i au primit
major`ri salariale cuprinse \ntre 20 [i 50 la sut`,
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro
cele mai mari schimb`ri fiind realizate mai ales
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Unde investe[te Doina Cepalis cele 10 milioane
de euro ob]inute din vânzarea companiei
Te-Rox Prod? Afacerista de succes din Ia[i a
`nfiin]at firma `n urm\ cu 13 ani, la Pa[cani
Doina Cepalis sus]ine c` planurile de dezvoltare a afacerii,
dup` ce a fost efectuat` tranzac]ia cu grupul suedez, presupun o
cre[tere a num`rului de angaja]i. Astfel, extinderea Te-Rox Prod
ar putea presupune investi]ia \ntr-o nou` fabric` unde se vor
produce huse [i sisteme de siguran]`. Doina Cepalis va r`mâne
în continuare administratorul companiei pe care a înfiin]at-o în
urm` cu 13 ani dup` ce s-a al`turat ac]ionarilor Holmbergs Safety
Group. „Grupul Te-Rox a fost vândut pentru a ne extinde [i dezvolta
noi proiecte. Num`rul de angaja]i va cre[te, \ntr-un viitor apropiat.
Eu [i Roxana, (n.r.- Roxana Cepalis, fiica femeii de afaceri) suntem
[i ac]ionari \n grupul Holmbergs. Sunt \n continuare administratorul
companiei Te-Rox [i \n consiliul de administra]ie al grupului”,
sus]ine Doina Cepalis. Afacerista de succes din Pa[cani a ob]inut
10 milioane de euro din vânzarea grupului de firme Te-Rox Prod.

Doina Cepalis va extinde compania, iar \n
urm`toarea perioad` num`rul
angaja]ilor va cre[te
Doina Cepalis a vândut grupul Te-Rox Prod din Pa[cani
suedezilor de la Holmbergs, grup în spatele c`ruia se afl` fondul
de investi]ii FSN Capital. Grupul suedez are activit`]i \n produc]ia
de sisteme de siguran]` pentru scaunele auto pentru copii [i a
avut afaceri de 325 de milioane de coroane suedeze (peste 30 de
milioane de euro) în 2017. Grupul suedez estimeaz` pentru anul
2020 o dublare a cifrei de afaceri la peste 70 de milioane de euro.
Holmbergs are o istorie de 80 de ani [i, la fel ca [i Te-Rox Prod,

e prezent cu produsele sale (peste 13 milioane de scaune auto
pentru copii) peste tot în lume.

Scaunele auto produse la Te-Rox Prod
Pa[cani sunt vândute mai ales \n
str`in`tate, ajungând \n 51 de ]`ri
\nainte de pandemie
Doina Cepalis spunea \n cadrul unei emisiuni BZI LIVE c`
pia]a de desfacere a companiei provine, 99 la sut`, din exporturi,
cel mai recent client din portofoliu unde vinde scaune auto produse
la Pa[cani fiind China. „Exportul s-a produs natural pentru c` ma ajutat criza. Nu am ap`rut eu cu metode de export \n 51 de
]`ri. Din cauza crizei nu se mai f`ceau stocuri [i acest lucru bloca
vânzarea. Exportul s-a n`scut dintr-o nevoie a pie]ei, dintr-o regul`
\n care eram \ntrebat`: «|n cât timp po]i s` livrezi marfa?». Am
trimis marfa [i cu avionul. |n China mi-a fost cel mai greu s`
p`trund. Sunt foarte bine proteja]i acolo, cu reguli stricte, care nu
pot fi \nc`lcate. A durat ceva timp, ani, pân` am reu[it s` primim
acredit`rile [i auditul”, explica antreprenoarea.

Doina Cepalis a p`strat to]i cei 800 de
angaja]i chiar dac` afacerea a fost afectat`
din cauza pandemiei de COVID-19
Femeia de afaceri a avut produc]ie [i \n anul 2020, reu[ind
s` dep`[easc` criza produs` de pandemia de COVID-19 [i a

men]inut to]i angaja]ii \n firm`. Te-Rox Prod are 3 unit`]i de
produc]ie în zona Moldovei, respectiv în Pa[cani, Roman [i
Ruginoasa, unde lucreaz` aproximativ 800 de angaja]i. Compania
vindea înainte de pandemie, zilnic, 12.000 de scaune auto în 51
de ]`ri. Potrivit datelor disponibile pe site-ul Ministerului de Finan]e,
Te-Rox Prod a înregistrat în anul 2019 o cifr` de afaceri de 87,2
milioane de lei [i un profit de circa 1 milion de lei.
Raluca COSTIN
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.
CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.

fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII

King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
Vând cas` \n comuna
noi moderne, parter. Actele prin
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
notariat. Telefon: 0729921577.
nr.5, aproape de centru, din
mochete auto la domiciliu
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
1994, finalizat` la cheie. Anexe Program`ri, vizualizare [i
pentru birouri [i depozit situate
3 camere \n suprafa]` de 106
abonamente la telefon:
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.12mp, beci, 2 compartimente,
0745.973.088.
14 [i str. A. Panu. Rela]ii la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Apartamente 1-2-3 camere, \n
regim hotelier, zon` central`. De
la 80 RON. Rela]ii la telefon
0742.246.880.

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
cât [i congelate. Mut`ri
Apartamente, Garsoniere, sedii
de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
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probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial` angajeaz`
muncitori necalifica]i. Rel
suplimentare la tel:
0232/230.113 sau 0744/614.180
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e

gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
GRåDINI}A EXCELLENCE
angajeaz` educator cu
experien]` \n condi]ii salariale
avantajoase. CV-urile se pot
trimite la adresa
ignateduard@yahoo.com. Rela]ii
suplimentare la tel:
0741.050.800.
CAUT PERSOANE PENTRU
CUSUT MANUAL
|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.
INFORMA}II LA TELEFON:
0766.815.253.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.

Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.

SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.
S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Firm` cu sediul \n Londra
angajeaz` [oferi cu categoria
B [i minim 25 de ani. Se cere
experien]`, englez` nivel
mediu, o bun`
conduit`, seriozitate [i
punctualitate. Specifica]ii job:
Mut`ri de locuin]e; Livrare [i
asamblare mobilier. Program
Luni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu
400£/s`pt`mân`; -Ma[in` de
serviciu; -Telefon de serviciu; Bonus s`pt`mânal \n func]ie de
targetul atins; -Colaborare pe
termen lung. V` rug`m trimite]i
cv cu poz` [i 1 recomandare de
la fostul angajator pe adresa de
email
sorin@sofastremovals.co.uk.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.

Suha Mobila Ia[i, angaj`m
montator mobilier din PAL [i
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
1100 Euro, contact
PAL/ MDF. Experien]` de
Firm` serioas`, angajeaz`
0770.357607.
produc]ie sau montaj mobilier
croitor/croitoreas` pentru zona
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie Societate comercial` angajeaz`
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
un avantaj. (salariu negociabil).
cazare (se poate alege \ntre
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
Oferim carte de munc`. Program
mai multe op]iuni) [i salarii
experien]`, pentru
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
motivante. Cerem seriozitate.
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
monteaz` mobilierul în atelier;
Date de contact:
suplimentare la telefon
monteaz` mobilierul la clien]ii din
0721.791796.
0747270691.
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
utilajele noastre. Salariul 1500 lei- Caut`m coleg` coafez` cu
ANGLIA – angajeaz` operatori
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
3000 lei. Permisul de conducere
depozit f`r` experien]` [i
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
[i orice form` de \nv`]`mânt
[oferi profesionisti C / C<E / D
Dacia. Salonul este situat la
terminat` cu data de 01.01.2013
/ D<E. Obligatoriu: englez`
prezint` un avantaj. Pentru detalii strada principal`. Pentru mai
conversa]ional. Telefon:
multe informa]ii suna]i la num`rul
contacta]i-ne telefonic:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
0787.627.228.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent comercial, f`r` studii [i
experien]` precizate, ART
JUNKIE SRL. Rela]ii la:
0741793014;
decorjunkie@gmail.com.
Agent comercial, studii medii,
experien]` 1 an, SUMMASANA
SRL. Rela]ii la: 0757115646;
octav_filip@yahoo.com.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Agent de vânzari, studii medii,
experien]` 1-2 ani, permis categ
B, postul este pentru Ia[i,
NOBEL MED SRL. Rela]ii la:
0754300307;
office@nobelmed.ro;
hr@nobelmed.ro.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Ajutor buc`tar, studii
medii,experien]` 2 ani,persoane
din grupuri vulnerabile,
SUMMASANA SRL. Rela]ii la:
0757115646;
octav_filip@yahoo.com.
Ambalator manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Animator socioeducativ, f`r`
studii [i experien]` precizate,
EVOZPARTY SRL. Rela]ii la:
0728324000.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.

PUBLICITATE

Miercuri, 2 decembrie

12

MIC A PUB LIC ITATE
Asistent medical, studii medii,
f`r` experien]`, concurs
20.11.2020, UNIVERSITATEA DE
MEDICINA SI FARMACIE
GRIGORE T.POPA. Rela]ii la:
0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.ro.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Buc`tar, persoan` peste 50 ani
disponibilizat` \n perioada st`rii
de urgen]`/ alert`, EXPRESSO
MARTINI SRL. Rela]ii la:
0754834278.
Calcatoreasa lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ionar ansamblor articole
din textile, f`r` studii precizate,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Contabil junior, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e PC, limba

englez` nivel mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746.295847;
0332.818587;
office@fiscontexpert.ro.

Electrician de \ntre]inere [i
repara]ii, studii medii, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.

Controlor calitate, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Controlor calitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, STEFANA
SRL. Rela]ii la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Croitor-confec]ioner
\mbr`c`minte dup` acomanda,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.

Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, cu/f`r` experien]`,
SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \ntre]inere, studii
medii, cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Expert achizi]ii publice, studii
superioare, experien]` 3 ani,
STA}IUNEA DE CERCETARE
PENTRU VITICULTURA {I
VINIFICA}IE. Rela]ii la:
0737508794;
statiunea_viticola_iasi@yahoo.co
m.

Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

Femeie de serviciu, scoala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA DE
PROPRIETARI 339 TR I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.

Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate,posturile sunt pentru
Bucure[ti-Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.

Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@yahoo.com.

Dulgher, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/\ncep`tor/ 3-5 ani/510 ani, activ. se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Economist, studii superioare,
experien]` 1 an, BMS HOLDING
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
0756648921;
bmsholdingenterprise@gmail.co
m.

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.

Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Bucure[ti- Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Func]ionar informa]ii clien]i,
absolvent liceu, MX8 EXPRESS
AGENCY SRL. Rela]ii la:
0746709704;
danalehan@yahoo.com.
Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Infirmier`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CLINICA
DE PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii
la: 0728171923;
criselend@yahoo.com.
Infirmier`, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, DEBEO JOBS SRL.
Rela]ii la: 0770606879;
0332/401106;
office@debeojobs.com.
Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.com.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.

Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Inginer CCIA, studii superioare,
experien]` 5 ani, BMS HOLDING
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
0756648921;
bmsholdingenterprise@gmail.co
m.

Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Bucure[ti- Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.

Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]`/\ncep`tor/3-5
ani/5-10 ani, activ.se desf`soar`
pe [antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.

Fierar betonist, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`[oar` pe
Electrician, [coal` profesional`/
[antierele din Germania, RC
curs calificare, f`r` experien]`
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
precizat`, DAS SERVICE SRL.
0757365804;
Rela]ii la: 0232/230637;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
0232/262800; 0744275627;
o.com.
service@das-instalatii.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`,
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare/cu experien]` 3 ani,
OMCO ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com
Inginer proiectant CFDP, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
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Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
cuno[tin]e desen tehnic, DEBEO
JOBS SRL. Rela]ii la:
0770606879; 0332/401106;
office@debeojobs.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732946177;
calorisave@gmail.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 1 an, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
L`c`tu[ montator, studii medii/cu
experien]` 1 an, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com.
Lucr`tor finisor pentru
construc]ii, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Macaragiu, f`r`
studii/profesional/liceal,f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`soar` pe
[antierele din Germania, RC

BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator subansamble, studii
medii, experien]` 6 luni, M&D
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742398450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, CATYAX
CONSTRUCT. Rela]ii la:
0747419092;
vas_ro@yahoo.com.
Muncitor necalificat, studii
medii,cu experien]`, DAF
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii
gimnaziale, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat,f`r` studii [i
experien]` precizate, KARMIC
WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, posturile
sunt pentru Bucure[ti-Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator CNC, studii medii/cu
experien]` 2 ani, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com.
Operator confec]ii, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Operator cur`]enie, studii
generale. f`r` experien]`
precizat`, CONFDAS SRL. Rela]ii
la: 0751171121;
gecocuratenie@gmail.com.

OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare,f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Referent de specialitate financiar
contabilitate, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Responsabil proces, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Sofer, studii medii, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.
{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
Optometrist, studii superioare,
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` 2 ani, GLANCE
experien]` precizate, DAS SRL.
precizat`, certificat transport
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
{ofer de autoturisme [i
camionete, studii medii,
experien]` 3-5 ani, IVROMIL
SRL. Rela]ii la: 0746499225;
ivromilsrl@gmail.com.
Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

MEDIU
S.C. FOCUS LAND INVEST
S.R.L. titular al —” P.U.Z. –
”Introducere teren în intravilan
pentru parcelare [i construire
locuin]e individuale” în extravilan
Horle[ti, CF 61163, jud. Ia[i
anun]` publicul interesat asupra
deciziei etapei de \ncadrare –
proiectul de plan/program nu are
efecte semnificative asupra
mediului, nu necesit` evaluare de
mediu, urmând a fi supus
procedurii de adoptare f`r` aviz
de mediu. Observa]iile publicului
cu privire la decizia etapei de
\ncadrare se primesc la sediul
APM Iasi– str. Calea Chi[in`ului
nr. 43, \n zilele de luni-joi (orele
8:00- 16.30) [i vineri(orele 8:0014:00), \n termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
S.C. KAUNU S.R.L.
anun]`publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Modific`ri ale
proiectului autorizat cu
Autoriza]ie de Construire nr.
163/20.02.2020 - „Construire
imobil de locuin]e colective [i
func]iuni conexe pe teren
proprietate cu nr.cad. 162271 conform PUZ aprobat prin HCL
181/25.04.2007” propus a fi
amplasat în jud. Ia[i, Municipiul
Ia[i, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.
43, nr. cad. 162270, 162271.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i din Calea
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, jud.
Ia[i, în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 – 14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i.

SOCIAL

Miercuri, 2 decembrie

14

Tat\l `n spatele gratiilor, fiul `n arest
la domiciliu. Totul dup\ sechestrarea
prostituatelor `ntr-un apartament
din P\curari
Individul care a sechestrat
dou` prostituate al`turi de fiul
s`u [i doi prieteni va r`mâne
\n spatele gratiilor. Suspec]ii
le-au cerut judec`torilor s`
schimbe m`surile luate de
prima instan]` \n cazul lor.
Totu[i, judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i au respins
contesta]iile formulate de
suspec]i [i de procurori.
Suspec]ii le-au cerut judec`torilor s` schimbe
m`surile luate de prima instan]` \n cazul lor.
Totu[i, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i
au respins contesta]iile formulate de suspec]i [i
de procurori. „Instan]a respinge, ca fiind nefondate,
contesta]iile formulate de Parchetul de pe lâng`
Judec`toria Ia[i (doar în ceea ce îl prive[te pe
inculpatul minor Mihai C.) [i de inculpa]ii Mihai
C. [i Florin Frunz` [i Vlad Florentin Dumitrescu
împotriva încheierii penale a Judec`toriei Ia[i,
încheiere pe care o men]ine. Definitiv`”, au
men]ionat judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i.
Ini]ial, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au
admis \n parte propunerea formulat` de procurori
pe numele suspec]ilor. Astfel, \n cazul minorului,
instan]a a decis arestul la domiciliu. |n schimb,
adul]ii au fost aresta]i preventiv pentru 30 de
zile.

Cum au ac]ionat poli]i[tii
Poli]i[tii din cadrul Biroului de Investiga]ii
Criminale (BIC) \mpreun` cu masca]ii de la
Serviciul de Ac]iuni Speciale i-au ridicat pe cei
patru indivizi implica]i \n sechestrarea celor dou`
prostituate. |n urm` cu aproape trei s`pt`mâni,
un b`rbat \n vârst` de 41 de ani pe nume Mihai

C. s-a gândit s`-i fac` o surpriz` fiului s`u
Alexandru C. \n vârst` de 15 ani [i a invitat
acas` dou` prostituate. Povestea \ncepe luni seara,
pe când b`rbatul era \n apartament cu fiul s`u
[i doi prieteni. Cei patru [i-au pus \n gând s`
se distreze [i au c`utat atent pe Publi24 cele
mai frumoase escorte. Au contactat-o pe una
dintre acestea [i i-au cerut s` vin` la o adres`
din P`curari \mpreun` cu o prieten` de-a sa.
Cele dou` fete au ajuns la locul indicat [i s-au
\n]eles cu b`rba]ii s` \ntre]in` rela]ii sexuale
timp de dou` ore. La un moment dat lucrurile
au degenerat, iar fetele nu au mai fost l`sate s`
plece. De precizat este faptul c` cele dou` tinere
de loc din Gala]i veniser` la Ia[i cu o alt` tân`r`
[i au \nchiriat un apartament \n centru pentru
a se prostitua. V`zând c` timpul trece, iar cele
dou` tinere nu mai ajung la apartamentul din
centru, prietena lor a sunat la Gala]i, la sora
uneia dintre ele. Cea din urm` a sunat la poli]ie
[i a cerut ajutor. Imediat oamenii legii au \nceput
verific`rile [i au luat leg`tura cu tân`ra care
r`m`sese \n apartamentul din zona central`.
Aceasta le-a spus poli]i[tilor c` au venit din Gala]i
s`-[i vând` trupul pe bani, la Ia[i. Ea le-a mai
spus oamenilor legii c` cele dou` prietene ale
sale nu r`spund la telefon.

Poli]i[tii au aflat povestea
[i au intervenit \n for]`
Poli]i[tii au intervenit \n for]`. „Poli]i[tii
Biroului de Investiga]ii Criminale Ia[i efectueaz`
cercet`ri într-un dosar penal, întocmit sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunilor de lipsire de libertate în
mod ilegal [i viol. Doi b`rbati [i un tân`r, to]i
din municipiul Ia[i, b`nui]i de comiterea faptelor,
au fost condu[i la cercet`ri. În noaptea de 9
noiembrie a.c., în jurul orei 23:00, poli]i[tii au
fost sesiza]i prin apel unic de urgen]` 112 de
c`tre o persoan` din jude]ul Gala]i, despre faptul

c` sora sa, care se afla pe raza municipiului Ia[i
cu dou` prietene, nu mai r`spunde la telefon.
Poli]i[tii au demarat cu operativitate verific`rile
[i investiga]iile, stabilind c` în aceea[i sear` dou`
dintre cele trei tinere, dup` ce ar fi dat anun]
la mica publicitate privind oferirea de servicii
sexuale, ar fi fost contactate de un b`rbat, pentru
a merge la o loca]ie, de pe raza municipiului
Ia[i. Ulterior, acestea nu au mai r`spuns la
apeluri”, au precizat reprezentan]ii IPJ Ia[i. Ulterior
a fost depistat [i cel de-al patrulea b`rbat implicat
\n poveste.

B`rba]ii [i prostituatele
au ajuns la audieri
|n timp ce ea era audiat` de poli]i[ti, a primit
un mesaj de la una dintre fetele care se aflau
\n apartamentul din P`curari. |n mesaj aceasta
a precizat zona \n care se afl`, f`r` a oferi prea
multe detalii. De asemenea, tân`ra a rugat-o s`
nu o sune, probabil de fric`. Poli]i[tii au \mpânzit
zona [i au b`tut din u[` \n u[` pân` a ajuns la

apartamentul \n care se aflau fetele. Când au
b`tut la u[a respectiv`, una dintre fete a strigat
„Ajutor”. „Una dintre tinere, în timp ce s-ar fi
aflat în imobilul de pe raza municipiului Ia[i, ar
fi reu[it s` trimit` un sms prietenei sale, prin
care o informa c` este într-un apartament, la
ultimul etaj al unui bloc, în apropierea unui
magazin, f`r` s` cunoasc` cu exactitate adresa.
Imediat, poli]i[tii au trecut la verificarea zonei
indicate, identificând apartamentul în care se
aflau fetele. Ini]ial, b`rba]ii au refuzat s` le
deschid` u[a poli]i[tilor, dar când li s-a comunicat
c` se va folosi for]a pentru p`trundere, s-au
conformat solicit`rii. Cele dou` tinere erau speriate,
dar au fost lini[tite de poli]i[ti care le-au transmis
c` sunt în siguran]`. În baza probatoriului
administrat în cauz`, la data de 26 noiembrie
a.c., b`rbatul cercetat pentru viol [i cei trei
b`rba]i cerceta]i pentru s`vâr[irea infrac]iunilor
de lipsire de libertate [i viol au fost re]inu]i de
poli]i[ti pentru 24 de ore”, au mai precizat poli]i[tii.
Lucian SAVA

Scandalul demn de filme porno continu\ la Ia[i! Fostul arhimandrit din Hu[i
vrea s\ scape de controlul judiciar! Acuzat de viol al\turi de ex-episcopul
Corneliu Bârl\deanu, Sebastian Jitaru `ncearc\ s\ `i `nduplece pe judec\tori!
Fostul arhimandrit acuzat
de viol le solicit`
judec`torilor ie[eni s`
revoce m`sura controlului
judiciar în cazul s`u. Asta,
în ciuda faptului c`
Sebastian Jitaru se afl`
dup` gratii, dup` ce a fost
condamnat în dosarul de
[antaj la adresa fostului
episcop de Hu[i, Corneliu
Bârl`deanu. Totu[i, \n
acest caz, fostul
arhimandrit al Catedralei
Episcopale Hu[i este
acuzat chiar al`turi de
Corneliu Bârl`deanu
Scandalul demn de filme porno
continu` la Ia[i! Fostul arhimandrit din
Hu[i vrea din nou s` scape de controlul
judiciar! Fiind acuzat de viol, Sebastian

Jitaru \ncearc` s` \i \nduplece pe
magistra]i! Astfel, ex-arhimandritul
Catedralei Episcopale Hu[i a formulat
recent o plângere împotriva acestei
m`suri. El consider` c` nu se impune
prelungirea controlului judiciar în situa]ia
sa. Asta, deoarece nu prezint` pericol
social pentru ordinea public` [i nici
pentru buna desf`[urare a noului dosar.
Pe 4 decembrie 2020, judec`torii din
cadrul Cur]ii de Apel Ia[i vor decide
ce se va \ntâmpla \n cazul fostului
arhimandrit Sebastian Jitaru.

Abuzuri sexuale \n
cadrul Seminarului
Teologic „Sfântul Ioan
Gur` de Aur”, din Hu[i
Fostul arhimandrit Sebastian Jitaru
a fost arestat preventiv, al`turi de fostul

episcop de Hu[i, Corneliu Bârl`deanu,
\n urm` cu câteva luni. Ulterior, Înalta
Curte de Casa]ie [i Justi]ie a modificat
m`sura preventiv` în cazul celor doi.
Sebastian Jitaru [i Corneliu Bârl`deanu
sunt cerceta]i pentru c` ar fi abuzat
sexual elevi din cadrul Seminarului
Teologic „Sfântul Ioan Gur` de Aur”,
din Hu[i.
Conform procurorilor, fostul
arhimandrit Sebastian Jitaru ar fi
constrâns psihic un elev s` între]in`
rela]ii sexuale cu fostul episcop, Corneliu
Bârl`deanu. „În februarie 2017, inculpatul
Sebastian Jitaru ar fi comis, prin
constrângere psihic`, acte sexuale asupra
persoanei v`t`mate, respectiv mângâierea
în zona organelor genitale, dezbr`carea
acestuia [i s`rutarea lui pe corp, pip`irea
sa, supunerea sa în final, profitând de
lipsa de reac]ie, pe fondul fricii, la

efectuarea unui act sexual oral finalizat.
În perioada februarie – mai 2017,
inculpatul Sebastian Jitaru ar fi exercitat
constrângeri psihice constante, prin
amenin]are cu diverse consecin]e, pe
persoana v`t`mat`, pentru a o determina
s` suporte agresiunile sexuale la care
era supus` de c`tre inculpatul Onil`
(Corneliu Bârl`deanu), cu scopul de
a ob]ine un material video, pe care
pl`nuia s` îl foloseasc` împotriva celui
din urm`”, au afirmat magistra]ii.

Acuza]ii grave la adresa
lui Jitaru [i a lui
Bârl`deanu
Anchetatorii au mai men]ionat c`
Sebastian Jitaru ar fi constrâns un alt
elev s` îi fac` sex oral. „În perioada
26 iunie 2015 – vara anului 2016,

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

inculpatul Jitaru ar fi s`vâr[it, prin
constrângere, acte sexuale orale asupra
unei alte persoane v`t`mate, minor`
la acel moment. Pentru stabilirea
caracterului rezonabil al suspiciunii
sunt avute în vedere toate probele
administrate în cursul urm`ririi penale,
esen]iale fiind declara]iile victimelor
presupuselor infrac]iuni, în lipsa unor
martori oculari”, au ad`ugat magistra]ii
ie[eni.
De remarcat este faptul c`, de[i
ancheta a fost declan[at` \n urm` cu
mai bine de un an, deocamdat` cei
doi nu au fost trimi[i \n fa]a magistra]ilor.
Surse judiciare sus]in c` ancheta a fost
una anevoioas` deoarece partea v`t`mat`
din dosar ar fi refuzat pentru mult
timp s` depun` m`rturie.
Ciprian NEDELCU
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Cristiano Ronaldo decide de
unul singur când joac\ [i
când nu pentru Juventus!
Cristiano Ronaldo (35 de ani) este [ef la Juventus! Starul
portughez cam face ce vrea la gruparea din Torino [i se bazeaz`,
evident, pe statutul pe care \l are acolo. Mai mult, Andrea Pirlo
(41 de ani) este acuzat c` nu ar lucra tactic cu juc`torii s`i [i
c` las` acest aspect în seama unuia dintre secunzii s`i.

Ce a decis Dan
Petrescu dup` ce
Nelu]u Varga i-a
cerut ajutorul [i
pentru meciul cu
CSKA Sofia!

Ronaldo decide singur în ce meciuri joac`
pentru Juventus
„CR7”, care, în februarie 2021, va împlini 36 de ani, nu a fost
pe teren în meciul pe care Juventus l-a jucat sâmb`t` cu Benevento,
scor 1-1, dar va fi pe teren la partida cu Dinamo Kiev, din UEFA
Champions League.
Jurnali[tii de la Corriere della Sera au specificat faptul c`
Ronaldo este cel care decide în ce meciuri joac` [i în care nu
o face pentru campioana Italiei. Torinezii au câ[tigat doar unul
dintre cele 4 jocuri pe care le-au disputat f`r` Cristiano în acest
sezon. Mai mult, italienii sus]in c` nici în vestiar atmosfera nu
este una dintre cele mai bune. Fotbali[tii se plâng despre lipsa
de comunicare a lui Pirlo.

Dybala nu mai în]elege nimic: atmosfera
din vestiar nu este deloc bun`!
Concret, tehnicianul este acuzat c` nu le spune clar juc`torilor
ce au de f`cut pe teren din punct de vedere tactic. Se pare c`,
[i în mandatul lui Maurizio Sarri, se întâmpla la fel, sus]ine
aceea[i surs`.

Pirlo l-a delegat pentru a rezolva aceste chestiuni la antrenamente
pe unul dintre secunzii s`i, Igor Tudor. În schimb, în timpul
partidelor, Roberto Baronio este cel care d` indica]ii. A[a se face
c` juc`tori precum Paulo Dybala [i Dejan Kilusevski nu în]eleg
ce au de f`cut în teren, mai ales pe faza defensiv`, iar asta se
vede în evolu]ia lor de ansamblu. În acest moment, dup` 9 etape
disputate în Serie A, Juventus ocup` locul 4, cu 17 puncte, cu 6
mai pu]in fa]` de liderul AC Milan.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

ıSunt cel mai bun executant de penalty-uri
de la City, dar Guardiola nu m\ las\ s\ bat!‰
Pep Guardiola, care tocmai si-a prelungit contractul, a schimbat
des executan]ii loviturilor de pedeaps` la Manchester City. Asta,
deoarece, mai devreme sau mai târziu, fiecare a ratat.
Ederson, \n vârst` 27 de ani, portarul lui Manchester City,
spune c` el e cel mai bun marcator, dar antrenorul nu vrea s`l lase si pe el s` trag`.

Guardiola nu-i permite portarului
Ederson s` bat` penalty
Chiar dac` Ederson a fost ales de Guardiola [i pentru c`
jocul s`u de picior este excelent, iar asta e o condi]ie în strategia
antrenorului, nu crede c` loviturile de la 11 metri trebuie executate
de un portar. Pentru Manchester City pare dificil s` g`seasc` un

marcator pe termen lung, cât` vreme Sterling, Aguero, Gundogan,
Gabriel Jesu sau Kevin de Bruyne au ratat cel pu]in o dat` de
la punctul cu var.

Ederson: „Sunt cel mai bun executant,
dar nu sunt eu cel ales s` bat` penalty!”
„El (Ederson) nu va executa un penalty, pentru c` este portar,
sunt al]i juc`tori care pot s` o fac`. Asta, din respect pentru
rivali si din respect pentru competi]ie”, a declarat Pep Guardiola
înc` din 2018. „Nu vreau s` bat lovituri libere, dar a[ bate un
penalty. Avem juc`tori buni pentru loviturile libere, dar, la penaltyuri, sunt cel mai bun executant! Cu toate acestea, nu eu sunt
cel ales s` execute!”, a comentat Ederson.

Dan Petrescu (52 de ani) s-a desp`r]it amiabil de conducerea
celor de la CFR Cluj, chiar dac`, mâine, gruparea din Gruia
are un meci capital în Europa League, cu CSKA Sofia, de la
ora 22:00.
Conducerea clubului caut` acum un alt antrenor, favori]i
fiind Adrian Mutu [i Lauren]iu Reghecampf. Este posibil, îns`,
ca noul „principal” al celor de la CFR Cluj s` fie instalat la
finalul acestui an calendaristic.

Dan Petrescu, mesaj ferm pentru
„secunzii” s`i: cine va sta pe banc` la
meciul CFR Cluj - CSKA Sofia!
În aceste condi]ii, Nelu]u Varga l-a rugat pe Dan Petrescu
s`-i lase pe „secunzii” lui la timona echipei în aceste 3
s`pt`mâni r`mase, asta, desigur, dac` nu cumva „Bursucul”
bate palma repede cu alt` grupare. Tehnicianul a fost de
acord [i le-a transmis principalilor s`i colaboratori s` r`mân`
la CFR atâta vreme cât au nevoie de ei cei de acolo.
A[a se face c` Valeriu Bordeianu va fi „principal” la meciul
cu bulgarii, de mâine, ajutat de Costin Curelea. Primul are
Licen]a Pro, în timp ce al doilea urmeaz` în prezent cursurile
[i are Licen]a A. De altfel, cei doi au preg`tit [i finalul sezonului
trecut, inclusiv meciul cu Universitatea Craiova, din B`nie, din
ultima etap`, când s-a jucat cu titlul pe mas`, iar, la final, a
câ[tigat CFR Cluj. Petrescu a lipsit atunci, pentru c` se afla
în carantin`, dup` ce a ie[it pozitiv la testul COVID-19.
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Pe str\zile din Ia[i, ca-n filmele cu mafio]i!
Au t\b\rât cu bâtele pe un bolid, au distrus
geamurile [i l-au snopit `n b\taie pe [ofer!
Atac mafiot, pe o strad` din Ia[i! Au t`b`rât
cu bâtele asupra unei ma[ini care se afla \n trafic!
|n urma incidentului, doi suspec]i au fost re]inu]i
pentru 24 de ore. Numai c`, la instan]`, procurorii
ie[eni au avut parte de o surpriz` nepl`cut`!
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i
i-au l`sat \n libertate pe Mihai Gabriel Plop [i
Dumitru Ho]oleanu. „Instan]a respinge, ca fiind
nefondat`, propunerea formulat` de Parchetul de
pe lâng` Tribunalul Ia[i, de arestare preventiv` a
inculpa]ilor Mihai Gabriel Plop [i Dumitru Ho]oleanu,
ambii cerceta]i sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii
de tentativ` de omor. Dispune punerea în libertate
a inculpa]ilor, dac` nu sunt aresta]i sau de]inu]i
într-o alt` cauz` penal`”, au precizat magistra]ii
ie[eni. De remarcat este faptul c` decizia nu e
definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Mihai Gabriel Plop [i Dumitru
Ho]oleanu, cerceta]i pentru
tentativ` de omor, dup` un
atac \n stil mafiot, \n trafic
Mihai Gabriel Plop [i Dumitru Ho]oleanu, din
localitatea Rebricea, jude]ul Vaslui, au intrat \n
vizorul anchetatorilor ie[eni \n urm` cu câteva zile,
dup` un atac mafiot \n traficul din jude]. „Pe data
de 27 noiembrie 2020, \n jurul orei ora 20:40, \n
localitatea Scânteia, pe fondul consumului de b`uturi
alcoolice [i al unui conflict preexistent, suspec]ii
au atacat cu bâtele un autoturism ce rula pe un
drum. |n urma incidentului, geamurile ma[inii au
fost distruse, iar ocupan]ii vehiculului au coborât

Bursa bârfelor
Afacere \n parcare la
magazin. {eful din poli]ie
[i-a deschis portbagajul
cât a putut de mult
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi
cu o enforma]ie din lumea gaborilor de prin târg.
Ca s` nu mai lungeasc` prea mult vorba, babetele
v` povestesc ele ce [i cum a fost cu toat` t`r`[enia
asta. Zilele trecute, un [ef din mili]ie s-a \ntâlnit
cu un suptaltern \ntr-o parcare de la L\dl. {`ful
lucreaz` la sec]ia din buricul târgului, de la muni]ipiu,
asta a[a, ca s` se [tie. Bun, c` s-au \ntâlnit s`
schimbe dou` vorbe nu e bai, c` mili]ienii mai fac
[i din astea. Doar c` suptalternul `la a b`gat ni[te
plocoane \n tigaia [`fului, ca s` aib` `sta ce pune
pe mas` zilele astea libere de la stat. Treaba e c`
amândoi ar trebui s` se gâneasc` bine la cine i-a
v`zut acolo[a \n parcarea aia. Babetele v` zic c`
unul din ei abia a fost promovat pe func]ie cu mai
mul]i epole]i la purt`tor [i c` dezv`luirile astea de
ploconar nu-i prind prea bine. Babetele ]in surpriz`
numele mili]ienilor, ca s` bage oleac` spaima prin
ei, c` doar nu dau tot pe goarn` acuma. C` mili]ianul
cam are obiceiul s` se dea de gol singur [i o s`
fie luat la ochi de ceilal]i mili]ieni care [tiu s`
palmeze chestii de genul de ochii curio[ilor.

Scandal cât casa la Umefeu.
Gata de o revolt` \n
birou la domnu’ rector
dup` ultimele \ntâmpl`ri
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi
cu o panaram` la oniversitatea medical` din buricul
târgului [i despre faptele de vitejie f`cute de
reftorul Venerel Scripete cu Caru. Recent a avut
loc concursul de reziden]iat cu viitorii medici de
pe la spetalele din târg. Cic` toat` comunicarea
coordonat` de Scripete cu Caru a fost varz` total`,
iar s`racii studen]i erau total deruta]i. Cu pandemia
asta s-a decis s` se dea examenele prin toate

din acesta. Atunci, suspec]ii au lovit persoana
v`t`mat` cu bâtele, chiar [i dup` ce victima a c`zut
la p`mânt. Ace[tia au pus \n primejdie via]a p`r]ii
v`t`mate, provocându-i diverse leziuni, printre care
hidro-pneumo-torax masiv compresiv stânga, o
contuzie renal`, o fractur`, un hematom epicranian,
emfizem subcutanat etc.”, a declarat ieri Ionela
Gâmbu]`, prim-procurorul adjunct al Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i.
Conform acesteia, \n cauz` au existat mai multe
momente conflictuale. „P`r]ile s-au lovit reciproc \n
dou` rânduri. Astfel, activitatea infrac]ional` este
mai ampl`”, a mai spus procurorul Ionela Gâmbu]`.
Potrivit acesteia, motivul conflictului a constat \n
faptul c`, \nainte cu câteva zile, ar fi fost distrus
autoturismul unuia dintre cei doi inculpa]i. „Nu [tim
deocamdat` care este motivarea instan]ei cu privire
la respingerea propunerii de arestare preventiv`”,
a subliniat prim-procurorul adjunct al Parchetului
de pe lâng` Tribunalul Ia[i.

Alt individ, arestat preventiv
dup` un atac cu toporul: victima
a fost la un pas de moarte!
În urm` cu câteva zile, un alt individ a intrat
\n aten]ia oamenilor legii. Astfel, poli]i[tii l-au re]inut
pentru 24 de ore pe Alexandru Iulian Il`[oaia, sub
acuza]ia de tentativ` de omor. „|n acest caz este
vorba despre o agresiune care a avut loc \n urm`
cu câteva zile. Bârbatul este suspectat c`, \n urma
unui conflict spontan, a \ncercat s` \i aplice o
lovitur` cu toporul \n cap victimei. Partea v`t`mat`

s-a ferit, toporul trecându-i milimetric pe lâng` cap”,
a ad`ugat prim-procurorul adjunct al Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i.
Conform anchetatorilor ie[eni, Alexandru Iulian
Il`[oaia nu s-a l`sat, acesta punând mâna pe un
cu]it. Oamenii legii au sus]inut c` individul a
\njunghiat victima cu cu]itul \n zona pieptului. La
scurt timp, autorit`]ile au fost alertate cu privire la
incident printr-un telefon la num`rul unic pentru
situa]ii de urgen]` 112. La fa]a locului s-au deplasat
echipaje medicale [i de Poli]ie. Victima a fost
preluat` [i transportat` de urgen]` la spital. Medicii
care au tratat-o au constatat c` leziunile suferite
de aceasta au fost de natur` s` \i pun` via]a \n
primejdie.

La rândul lor, poli]i[tii ie[eni au demarat ancheta
[i au ajuns, astfel, la Alexandru Iulian Il`[oaia. Acesta
a fost s`ltat [i dus la audieri. Ulterior, el a fost dus
\n fa]a instan]ei, cu propunerea de arestare. „Instan]a
admite propunerea de arestare preventiv` formulat`
de Parchetul de pe lâng` Tribunalul Ia[i. Dispune
arestarea preventiv` a inculpatului Alexandru Iulian
Il`[oaia, cercetat sub aspectul comiterii infrac]iunii
de tentativ` de omor, pe o durat` de 30 de zile.
Dispune emiterea de îndat` a mandatului de arestare
preventiv` pe numele inculpatului”, au precizat judec`torii
din cadrul Tribunalului Ia[i. Ulterior, ie[eanul a
contestat decizia. |ns` Curtea de Apel Ia[i a respins
contesta]ia formulat` de individ la arestarea preventiv`.

Ciprian NEDELCU

oniversit`]ile din târg, numai c` s`racii studen]i
nu prea au fost enforma]i cum st` treaba. Oamenii
au stat o vreme \n frig, au a[teptat s` intre \n
sal`, nimeni nu [tia unde ce [i cum, doar chestii
din astea. S-a ajuns ca telefonul lui Scripete cu
Caru s` fie \nro[it pe toate c`ile cu vorbe dulci
de la toat` lumea. C` doar el a fost capu’ la
organizare. {i nu e prima oar` când Scripete cu
Caru face prostii de genul [i ajunge s` fie \njurat
de mai toat` lumea.

Ipostaz` penibil` pentru un
politician \n mijlocul uli]ei.
S-a f`cut singur ho] FOTO EXPLICIT

La final de rubricu]`, babetele cele hâtre ]in
s` v` mai povesteasc` o \ntâmplare amuzant`
despre un politician de carton de la noi din târg.
Aflat [i el \n campanie acuma cu speran]a c`
prinde un loc la Sinatul României, puliticianul
Mariusic` Brobodea s-a apucat el de \mp`r]it
pliante pe la gheboaia zilele astea, mai precis pe
la Movileni, ca s` fie votat de tot omul de pe
acolo. {i s-a apucat Brobodea de \mp`r]it pliante
pe acolo cu mesaje anti-ho]ie [i alte de astea.
Adic` tocmai el care e cunoscut prin târg pentru
combina]iile lui de atâta amar de vreme, d` pliante
anti-ho]ie. Se [i vede pe fa]a lui cum fraiere[te
s`teanul ca s` pupe un vot-dou` [i de pe acolo.
Asta a[a, ca s` [tie lumea ce hram poart` Brobodea
[i pe cine vrea el s` duc` \n eroare.
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